
Pozor: tukaj najdete le najpomembnejše informacije v zvezi z vašim zavarovanjem. Podatki, zbrani na tem listu, služijo  
poenostavljnenemu pregledu. Vse podrobnosti v zvezi z vašim izbranim zavarovalnim produktom najdete v zavarovalni ponudbi, na 
zavarovalni polici in v zavarovalnih pogojih.

Za kakšno vrsto zavarovanja gre?
Zavarovanje posevkov, plodov in živali. 

Kmetijsko zavarovanje
Splošne informacije o zavarovalnih produktih

Agro Zavarovalnica, podružnica v Sloveniji      Produkt: Zavarovanje kmetijske pridelave

Kaj je zavarovano?
Glede na vrsto pridelave je z višino zavarovalne vsote 
zavarovano:

 glavni pridelek zavarovane kulture za izgubo količine 
pridelka zaradi vpliva določenih vremenskih rizikov

 zaščitna oprema in konstrukcije, ki ščitijo kulture pred 
vplivi določenih vremenskih rizikov

 določene živali za riziko bolezni, nezgode itd.

Kaj ni zavarovano?
 Škoda, ki je nastala kot posledica neobičajnih naravnih 

dogodkov in sil (npr. požar, naplavlanje materiala in 
ruševin po poplavi, plaz, potres).

 Namerno povrzročene škode.
 Škode, ki so bile prisotne že v času podpisa zavarovalne 

pogodbe.
 Škode, ki so posledica napačnih agrotehničnih ukrepov 

zavarovanca.

Ali je kritje omejeno?
 Pri kršitvi obveze totalnega zavarovanja se skupna 
zavarovalna vsota porazdeli na zavarovane in 
nezavarovane površine ene in iste kulture.

 Pri nastanku škodnega dogodka se upošteva 
dogovorjena odbitna franšiza.

 Zavarovalec je prost obveznosti izplačila škode, v 
kolikor pred cenitvijo škode pride do nedogovorjenega 
spravila pridelka ali drugih ukrepov na pridelku. 

 Pri namernih in iz malomarnosti povzročenih škodah.
 Pri kršitvi pogodbenih določil lahko pride do 
razveljavitve ali omejitve zavarovalnega kritja.

Kje velja zavarovanje?
 Kritje je vzpostavljeno na dogovorjenem kraju in se 

navezuje na zavarovane predmete, o katerih je bil 
zavarovalec pravočasno seznanjen.

Katere obveznosti imam?
• Agro Zavarovalnico sem seznanil o zavarovanem riziku  v 

popolnosti in z resničnimi podatki pred sklenitvijo  
zavarovalne police za celotni čas trajanja zavarovalne 
pogodbe.

• Zavaroval bom vse pridelovalne površine ene in iste  
kulture, vse živali določene vrste in prav tako vso  
zaščitno opremo iste vrste (velja obveznost celotnega 
zavarovanja ene in iste vrste).

• Vsako leto bom zavarovalnici pravočasno javil spremembe 
v pridelavi/ staležu živali/ stanju zaščitne opreme.

• Zavarovalno premijo bom plačal po dogovoru iz  
zavarovalne pogodbe. 

• Škodne dogodke bom zavarovalnici sporočal v  
dogovorjenem roku.

• Pri cenitvi škode bom sodeloval pri ogledu in postopku 
cenitve.

Kdaj in kako plačam?
Kdaj:  svoje obveznosti iz naslova zavarovalne premije 

bom poravnal v dogovorjenih rokih. 
Kako:   npr. elektronsko nakazilo ali po nalogu preko 

pošte ali banke, preko SEPA trajnika. 

Kdaj se prične in kdaj preneha kritje?
Pričetek: kritje nastopi v dogovorjenem roku iz zavarovalne 

pogodbe. Pri zaščitni opremi in konstrukciji nastopi kritje 
po kontroli s strani zavarovalnice. 

Prenehanje: kritje preneha
• z odpovedjo pogodbe konec zavarovalnega obdobja,
• s spravilom pridelka zavarovane kulture,
• na dogovorjene roke pri določenih rizikih,
• ko je zaščitna oprema poškodovana in ne nudi več 

ustrezne zaščite.

Kako lahko odstopim od pogodbe?
Pisno, s priporočeno pošiljko v dogovorjenem roku.
• Odpoved zavarovalne pogodbe sem podpisal sam ali z 

moje strani pooblaščena oseba.
• Prekinitev zavarovalne pogodbe z veljavnostjo ob koncu 

koledarskega leta pomeni, da mora zavarovatelj prejeti 
pisno odpoved do 30. septembra tekočega leta z  
veljavnostjo za naslednje leto.

 


